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Acta 08/2016-17
Nucli Paulo Freire (dimecres 17 de maig de 2017)
Es reuneixen a 2/4 de 7, a l’Espai Paulo Freire a la FEP de l’UdG: Xavier Besalú, Miquel
Blanch, Josep Callís, Joan Colomer i Pere Soler per tractar el següent ordre del dia:
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Propostes al Premi Mestres 68
3. Valoració de la Setmana Freire
4. Informacions diverses
5. Acords
1. Lectura i aprovació acta anterior
S’aprova l’acta 08 corresponent al mes d’abril
2. Propostes al Premi Mestres 68
En Sebas ha fet arribar la proposta de proposar a José Luís Corzo i Moviment
d’Educadores Milanianos en memòria del 50è aniversari de la mort de Lorenzo Milani
al Premi Mestres 68 en la categoria nacional. En el Premi Institucional a l’Escola
d’Adults de Girona en commemoració al seu 40è aniversari, i, en el de Menció
Honorífica a títol pòstum a Núria Terés i Bonet i a Jordi Vilamitjana i Pujol.
Es debat i s’accepta que el Nucli formuli dites propostes. No es concreta qui assumeix
la tasca d’elaborar una síntesi de motius i valors de cadascun dels proposats, ja que és
condició imprescindible per poder presentar les propostes.
3. Valoració de la Setmana Freire
En síntesi cal destacar que:
 No es varen aconseguir els objectius proposats
 El nivell d’assistència fou molt reduït. No tingué gens de ressò entre professorat de la
facultat i fins i tot entre persones que en altres moments havien estat integrantas del
Nucli.
 Diversos actes s’hagueren de suprimir.
 No hi va haver una coordinació i una planificació prou adequada en els actes
desenvolupats.
 Hi hagué més assistència i interès en els actes externs que els fets a la facultat.
 Cal destacar que sí hi hagué una bona campanya informativa i de difusió.
 Davant els resultats es fa evident que cal canviar la dinàmica del Nucli i no prioritzar
l’acció interna al constatar que, després de molts anys es demostra que no hi ha
expectatives de fer-se presents a la facultat en l’àmbit del professorat i alumnat.
 Reduir les despeses d’energies destinades a organitzar actes oberts a la difusió exterior
i, al contrari, ampliar l’acció vers la formació interna del propi Nucli potenciant més els
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Cercles de Lectura com a possible forma d’interessar a altres persones a formar-ne
part.
Tot seguit es fa una valoració de cadascun dels actes, la qual es concreta en:
1. Dimarts 2
a) Acte d’inauguració
Pràcticament l’assistència era exclusivament de membres del Nucli i poques persones
externes.
Va fallar la coordinació de tenir la infraestructura a punt, de tenir coneixement si el
degà venia o no i, alhora el control del temps de cada fase de l’acte.
Tot i la presència del rector no hi hagué assistència de cap professor ni alumnat. La
seva intervenció no era la més adequada a l’acte i s’allargà en excés motiu pel qual
molts dels pocs assistents hagueres de marxar a mitja projecció del documental: Mon

Marquès: el combat de la memòria” de La Guerrilla Comunicacional.
b) Conclusions Cercles de Lectura
No es va poder realitzar degut a que únicament es va poder portar a terme el de
l’Escola d’Adults de Girona, la resta s’hagueren de suspendre al n o haver-hi interessats
en assistir-hi.
Queda clar que únicament a través de compromisos personals centrats en entorns on
el responsable conegui i hi estigui implicat es pot aconseguir la participació. La base
rau en la relació personal i no en la informació tramesa per les entitats.
Cal valorar molt positivament l’èxit en la EAG donat que fruit de l’experiència , en el
proper curs, s’implantarà aquesta pràctica i cada mes es farà un cercle de lectura.

2. Dimecres 3 de maig
a) Reunió del Consell Editor de Rizoma Freiriano
Varen venir dues persones. En Pep Aparicio i la “Xati”. No hi va haver
coordinació per la recepció en la seva arribada
Es reuniren amb en Xavier però no es va poder fer una sessió-reunió virtual per,
segons el servei informàtic, per dificultats de connexió. Situació poc
comprensible quan sé es fan a través de programes diversos.
Feia dos anys des de l’última sessió del Consell Editor. Es planificaren els
propers números fins el 2020. Es va veure la necessitat de fer la indexació de la
revista que, probablement es farà des del grup de Sevilla.
b) Taula Rodona a Escola d’Adults de Girona: “40 anys de les Escoles d’Adults”.
Va funcionar molt bé amb un debat profund i enriquidor alhora que amb una
bona assistència.
3. Dijous 4 de maig
a) Conferències de J.L. Corzo i Miquel Martí: Lorenzo Milani, la revolución
pedagógica. A Vic hi hagué molta assistència i amb molta implicació de
professorat i alumnat.
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La sessió de Girona si bé va resultar molt interessant i fou molt ben valorada pels
assistents cal destacar que no hi hagué presència de professorat ni representants
del deganat i molt pocs estudiants. Resulta lamentable que no hi hagi implicació
per part del professorat

b) Debat: “El Freire que me ha descubierto la vida”.
L’acte s’anul·là donat que en Sebas decidí no fer els actes als que s’havia
compromès en senyal de protesta i disconformitat respecte a com s’havien
desenvolupat els actes anteriors.
El comunicat que va trametre en Sebas no es va fer a tothom i en
conseqüència fou un acte més de descoordinació. En Josep va acudir-hi i
allà esperà més de mitja hora sense que ningú sabes res ni es podés
contactar amb ningú. Al final, juntament amb una altra persona que també
s’estava esperant per assistir a l’acte, decidiren, finalment marxar. Remarca
que fruit de l’emprenyada volia trametre un escrit però que va decidir
esperar i fer present aquest fet en la sessió del Nucli per tal que no torni a
succeir.
4.- Divendres 5 de maig

c) Inauguració de l’espai Paulo Freire.
S’anul·là seguint la decisió presa per en Sebas.
d) Presentació del documental Mon Marquès: El combat de la memòria de La
Guerrilla Comunicacional a l’Ateneu Eugenienc.
Va tenir una bona acollida i hi assistiren més de cinquanta persones.
4. Informacions diverses
En Miquel Martí i en Joan Soler estan preparant un viatge a Barbiana del 27 al 29
de juny. Resta obert a tothom que li interessi.
5. Acords



En la propera sessió de juny es treballarà com a cercle de lectura: La Pedagogia
de l’Autonomia. Es comunicarà d’immediat per tal de guanyar temps.
A la informació que es dóna a través de les pantalles de la facultat sobre la
reunió del Nucli, s’hi afegirà el tema del cercle que es treballa per si hi ha
persones interessades i, alhora, l’adreça electrònica on poden accedir al
document.

No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a les 2/4 menys 5 de 9.

PROPERA REUNIÓ: dimecres 14 de juny de 2017, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 a l’Espai
Paulo Freire de la FEP

